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1. Seminarium z okazji Europejskiego Dnia  
Języków „Improve the language for the future” 

2. Spotkanie z ekspertem -  20 października 2014 r. 

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

 

plus.google.com/u/0/

b/100656253991208029834/ 

100656253991208029834 

 Zapraszamy na comiesięczny bezpłatny dyżur z ekspertem ds. funduszy europejskich. Odbędzie się  
on 20 października 2014 r. (poniedziałek) w godzinach od 16.00 do 19.00. Wszystkich zainteresowanych  
zapraszamy do biura Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy ul. Grunwaldzkiej 25 b  
w Toruniu. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci wzięcia udziału w spotkaniu, kontaktując się z konsultantem 
osobiście w godzinach pracy biura, mailowo: europedirect-torun@byd.pl lub telefonicznie: 052 567 00 09. 
 

            Zapraszamy! 

Odwiedź nas na: 

„Kto nie zna języków obcych, nie wie nic o własnym”  

Johann Wolfgang von Goethe 

 Jakie jest najdłuższe słowo w języku angielskim, a jakie w języku  

polskim? Które z angielskich słów jest najpiękniejsze? Dlaczego powinniśmy 

się uczyć języków? Te i wiele innych informacji poznali uczestnicy semina-

rium „Improve the language for the future”, które zorganizowaliśmy z okazji 

Europejskiego Dnia Języków w Zespole Placówek Oświatowych w Tucz-

nie. Zajęcie odbyły się w języku angielskim i poprowadzone zostały przez  

lektora językowego. Gimnazjaliści dowiedzieli się, jakie są korzenie Europej-

skiego Dnia Języków, poznali najdłuższe i najkrótsze słowa angielskie   

i ćwiczyli angielskie łamańce językowe. Dodatkowo poznali wiele ciekawostek 

językowych niemieckich, szwedzkich i polskich. 

 W drugiej części spotkania najodważniejsi gimnazjaliści zmierzyli się 

w drużynowym konkursie językowym. Wiedza zwycięzców okazała się być  

naprawdę imponująca! 
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3. Dyżury eksperta do spraw funduszy europejskich -   26  maja 2014 r. 

3. Inauguracja projektu „Moja zdrowa rodzina” w Toruniu 

Czy kiedykolwiek kontaktowałeś 

się z Punktem Informacji Europej-

skiej Europe Direct – Toruń  

przy Wydziale Technicznym WSG? 

Wziąłeś udział w lekcji europej-

skiej, konferencji, pikniku europej-

skim, skorzystałeś z możliwości 

konsultacji z naszym ekspertem  

ds. funduszy europejskich?  

5. Pomóż nam podnieść jakość naszych usług! 

Jeżeli tak, to prosimy o wyrażenie 
swojej opinii za pomocą krótkiej 
anonimowej ankiety, która pozwoli 
nam podnieść jakość naszych 
usług.  Znajdziesz ją tutaj:  
ht tp: / /ec .europa.eu/eusurvey/
r u n n e r / E D I C f e e d b a c k 2 0 1 4 ?
surveylanguage=PL.  
 

Twoje zdanie jest dla nas ważne! 

 23 września  2014 r. w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu odbyło się spotka-

nie inaugurujące projekt Komisji Europejskiej „Moja zdrowa rodzina”. Podczas konferencji prasowej z udzia-

łem reprezentantów Komisji Europejskiej, Prezydenta miasta Torunia oraz władz lokalnych i partnerów pro-

jektu, głos zabrał nasz kolega - Bartłomiej Giziński z Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń. 

Mieszkańcy Torunia mogli w tym czasie odwiedzić namiot „Mojej zdrowej rodziny”. Poznali w nim szczegóły 

projektu oraz uzyskali bezpłatną poradę dietetyka na temat zdrowej i odpowiedniej dla siebie diety.  

Na każdego czekała też porcja świeżych owoców i liczne atrakcje.  

 13 września 2014 r. uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach 
15 – lecia powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Celem akcji było poszerze-
nie wiedzy obywateli na temat Unii Europejskiej i spraw związanych  
z funkcjonowaniem programów unijnych. Stoisko zostało przygotowane 
o godzinie 10.00.  
 Główną atrakcję stanowiło europejskie koło fortuny, z którym 
związany był konkurs wiedzy o Unii Europejskiej dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych. Pytania zostały przygotowane odpowiednio do każdej  
grupy wiekowej.  Dzięki temu konkursowi, stoisko cieszyło się dużym 
zainteresowaniem zwiedzających, którzy z uwagą śledzili sukcesy swo-
ich dzieci, które brały udział w zabawie, podczas gdy rodzice zasięgali 
informacji o bezpłatnej pomocy doradcy ds. budżetu UE. Barwności 
stoisku nadawały przebrane osoby, które reklamowały sam festyn. Oni 
również nie omieszkali przystanąć i wziąć udział w naszym konkursie. 

4. Stoisko ED-Toruń na piętnastoleciu powiatu golubsko-dobrzyńskiego! 

 Przy pomocy nagłośnienia  
ze strony organizatorów mogliśmy  
zareklamować europejski punkt infor-
macji, a tym samym zwiększyć jego  
popularność. Całe rodziny nierzadko 

wracały po kilka razy, żeby jeszcze raz przeżyć miłą przygodę z kołem 
fortuny i porozmawiać z nami o bieżących sprawach, nad którymi  
obecnie debatuje Parlament w Brukseli. Wszystkie materiały zostały  
rozdane co do sztuki, a impreza zakończyła się o godzinie 18.00.  
     

            Dziękujemy za wspólną zabawę! 
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1. CAP Communication Awards 

 Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepsze projekty w dziedzinie 

komunikacji w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej - „CAP Communication 

Awards”. Konkursu skierowany jest do organizacji zawodowych, ośrodków  

analitycznych, badawczych i akademickich, mediów, agencji komunikacyjnych,  

specjalistów zajmujących się komunikacją a także osób reprezentujących  

organizacje pozarządowe, publiczne i mieszane. Autorzy najlepszych prac  

zaprezentują swoje osiągnięcia w Brukseli, tam też odbędzie się ceremonia  

wręczenia nagród. Wybrane projekty trafią do bazy najlepszych praktyk.  

Projekt można zgłosić w trzech kategoriach: 

1) Kampania skierowana do osób zawodowo zajmujących się tą dziedziną, np. rolników, organizacji zawodowych 

czy podmiotów opiniotwórczych; 

2) Kampania skierowana do ogółu społeczeństwa zawierająca istotne dla nich informacje; 

3) Kampania, w której zastosowane narzędzia, działania i kanały komunikacyjne w innowacyjny sposób przycią-

gnęły uwagę odbiorców. 

 
Termin przesyłania zgłoszeń: 31 października 2014 r.  
 
Szczegóły na stronie: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-communication-network/awards/index_pl.htm  

2. Przemień region z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności 

 Celem Programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschod-
niej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem oraz udział w kształtowaniu  
nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej i społeczeństwa obywatel-
skiego. Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych  
Programem i poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji dotyczyć następujących sfer: proble-
my społeczne, socjalne; edukacja i wychowanie; rozwój przedsiębiorczości; dziedzictwo kulturowe; rozwój  
i wsparcie trzeciego sektora; rozwój i wsparcie samorządu lokalnego; rozwój niezależnych i nowoczesnych  
mediów. Wysokość dofinansowania jednego projektu maksymalnie do 40.000 zł.  
 
Termin składania wniosków upływa 15 października 2014 r. 
  
Szczegóły na temat programu znajdują się na stronie: http://rita.edudemo.org.pl/pl/granty/konkurs-
grantowy.html http://rita.edudemo.org.pl/  

 Zapraszamy do składania wniosków w jesiennej 
edycji programu „Przemiany w Regionie” RITA Polsko-
Amerykańska Fundacja Wolności.  

 Partnerami przedsięwzięcia są Portal Spraw Zagranicznych oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego: 
Janusz Zemke, Kosma Złotowski i Tadeusz Zwiefka. Patronat nad konkursem sprawuje Komisja Europejska - 
Przedstawicielstwo w Polsce.  

Regulamin konkursu znajdziecie tutaj: http://www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl/userfiles/files/Regulamin%
20konkursu%20-%202014(1).pdf  

3. VI edycja konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską! 

 Do 16 listopada można zgłosić swoją pracę do udziału w konkursie na najlepszą 
pracę licencjacką i magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodo-
wych UE. Organizatorami konkursu są: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – 
Bydgoszcz, Centrum Europejskie im. Roberta Schumana oraz WSG w Bydgoszczy.  
Konkurs skierowany jest do absolwentów kierunków, takich jak: stosunki międzynarodo-
we, politologia, europeistyka, historia, ekonomia, socjologia, administracja, prawo  
oraz studiów i specjalności pokrewnych. 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-communication-network/awards/index_pl.htm


4. Poszukiwany EDUinspirator! 

 Szczegóły na temat konkursu oraz jego regulamin znajdują się na stronie: http://ec.europa.eu/
translatores/index_pl.htm  

 Do 20 października można zgłaszać szkoły do udziału w konkur-
sie „Juvenes Translatores” Uczniowie urodzeniu w 1997 r. pragnący  
poznać, na czym polega praca zawodowego tłumacza, 27 listopada  
o wyznaczonej godzinie będą mieli za zadanie przetłumaczenie krótkie-
go tekstu związanego z tematem przewodnim tej edycji konkursu,  
-„Tożsamość europejska”. Rejestracja szkół rozpoczęła się 1 września  
i potrwa do 20 października 2014 r. 

7. Kolejna edycja Juvenes Translatores! 

 W konkursie mogą wziąć udział studenci kształcący się na studiach licencjackich, 
magisterskich, w trybie dziennym, zaocznym i wieczorowym. Prace powinny być napisa-
ne w języku angielskim i nie mogą przekraczać 15 tys. znaków.  
 
Termin nadsyłania prac: 15 listopada 2014 r.  

 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Ambasada Brytyjska oraz Ambasada 

Szwecji w Polsce organizują konkurs dla studentów szkół wyższych. Zadanie polega  

na napisaniu eseju dotyczącego Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu  

i Inwestycji (TTIP). Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, takie jak wyjazd studyjny 

do Londynu na spotkania z ekspertami zaangażowanymi w negocjacje TTIP, publikacja 

eseju w kwartalniku PISM - „The Polish Quarterly of International Affairs” lub trzymie-

sięczny staż w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.  

Szczegóły na stronie: http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/140902_ttip_pl.htm 

6. Napisz esej o TTIP i wygraj wjazd studyjny do Londynu! 

 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału w konkursie EDUinspirator, będącego uzupełni-

łem  EDUinspiracji, które FRSE organizuje od 2011 r. Konkurs dedykowany jest wszystkim tym, którzy dzięki uczest-

nictwu w programach zarządzanych przez FRSE, wpływają na otaczającą nas rzeczywistość. „Jak motywuję innych 

do działania?” - to tegoroczne hasło konkursu. Udział w nim wziąć mogą osoby, które uczestniczyły  

w projektach realizowanych w latach 2007-2013 w ramach programów: Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, 

Grundtvig, „Młodzież w działaniu” oraz w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Na zwycięzców 

czekają tablety i szkolenia z budowania wizerunku organizacji. 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 października 2014 r. 

Szczegóły na tronie konkursu: http://eduinspiracje.org.pl/eduinspirator/ 

5. Time to Move? 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 19 października 2014 r. 

Szczegóły na: http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/konkurs-fotograficzny-time-to-move 

 Sieć Eurodesk zaprasza do udziału w konkursie, którego celem jest promocja 
międzynarodowej mobilności. Konkurs dedykowany jest osobom w wieku od 13 do 30 
lat. Zadanie polega na udostępnieniu wykonanego przez siebie zdjęcie dokumentujące-
go doświadczenia zdobyte w trakcie zagranicznych podróży. Można to zrobić poprzez 
opublikowanie zdjęcia za pośrednictwem konta na Instagramie, udostępniając zdjęcie  
z hashtagiem #eurodesk_timetomove lub poprzez specjalną aplikację na facebookowym  
profilu konkursu.  

http://ec.europa.eu/translatores/index_pl.htm%20%0d3
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1. Polak Przewodniczącym Rady Europejskiej! 

 Po wyborze Jeana-Claude Junckera na przewodniczącego-elekta Komisji 
Europejskiej, ten przedstawił listę kandydatów na komisarzy. W nowej KE zasiądzie 
dziewięć kobiet, przewodniczący będzie miał siedmiu zastępców. –Wystawiam na 
boisko 27 graczy, każdy z nich ma określone zadania do wykonania. To drużyna, 

która wygrywa – powiedział Jean-Claude Juncker.  

Wśród kandydatów na komisarzy znalazła się Polka Elżbieta Bieńkowska. Ma ona 
objąć Komisję ds. rynku wewnętrznego i usług, przemysłu, przedsiębiorczości oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw. Podział zadań w nowej Komisji Europejskiej 

znaleźć można na: http://europa.eu/!Yg68Px.  

Kolejnym etapem wyboru nowej Komisji Europejskiej są przesłuchania przez Parla-
ment Europejski zaproponowanych przez przewodniczącego - elekta kandydatów. 
Przesłuchanie polskiej kandydatki na komisarz UE Elżbiety Bieńkowskiej w komi-
sjach europarlamentu odbyło się 2 października i jest pozytywnie oceniane przez 
obecnych na sali. Szef komisji PE ds. przemysłu, badań i energii Jerzy Buzek, który 
prowadził to przesłuchanie stwierdził krótko po nim „Możemy się cieszyć z przebie-
gu tego wysłuchania. Wiele osób, wychodząc z sali, mówiło, że możemy być dum-

ni. Wypadło co najmniej pozytywnie, ale poczekajmy na wynik”. 

Głosowanie Parlamentu Europejskiego nad zaakceptowaniem nowego składu  
Komisji ma się odbyć 22 października. Jeżeli proponowana przez Jean-Claude'a 
Junckera Komisja uzyska poparcie - formalne pełnienie swoich obowiązków roz-

pocznie 1 listopada 2014 r. 

4.  Za nami Europejski Tydzień Mobilności 

 2000 miast i miasteczek europejskich wzięło udział 
w 13. edycji Europejskiego Tygodnia Mobilności. "Nasze  
ulice, nasz wybór" to hasło przewodnie tegorocznej edycji. 
Celem akcji było zachęcenie obywateli Unii Europejskiej  
do „upominania się” o przestrzenie miejskie. Z tej okazji  
polskie miasta, m.in. w Kraków, Częstochowa, Opole, Łódź 
czy Wrocław zorganizowały happeningi, festyny, wystawy, 
konkursy, pokazy, zajęcia edukacyjne, miasteczka rowero-
we itp.. "Dzień bez samochodu" obchodziliśmy 22 wrze-

śnia.  

 1 grudnia 2014. Donald Tusk zostanie nowym przewodniczącym Rady Euro-
pejskiej. "Najważniejszym zadaniem przewodniczącego jest poszukiwanie konsen-
susu. Jestem przekonany, że Donald Tusk posiada wszelkie możliwości, by osią-
gać porozumienie" - powiedział w programie „Tu Europa” poprzednik Tuska na sta-

nowisku przewodniczącego Rady Europejskiej- Herman Van Rompuy.  

„Przychodzę do Brukseli z kraju, który głęboko wierzy w sens zjednoczonej Euro-
py. 80 proc. moich rodaków głęboko wierzy w sens Unii Europejskiej i nie szuka 
alternatywy” – podkreślił Donald Tusk. Polak ma sprawować urząd do 31 maja 2017 
r. Na posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli wybrano także nową szefową unij-
nej dyplomacji – będzie nią Federica Mogherini, dotychczasowa minister spraw 

zagranicznych Włoch.  

2. Przesłuchania kandydatów na komisarzy 

        Dalsze ograniczenie dostępu rosyj-

skich podmiotów do europejskich  

rynków kapitałowych oraz rozszerzenie 

listy osób, które nie mogą wjeżdżać  

na teren UE ani korzystać z ulokowane-

go tam majątku - oto tylko niektóre  

z kolejnych sankcji Unii Europejskiej 

wobec Rosji, które zaczęły obowiązy-

wać 12 września 2014. Szczegóły na:  

h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / p o l s k a /

news/140912_sankcje_pl.htm 

3.  Kolejne sankcje dla Rosji 

http://europa.eu/!Yg68Px

